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    SLUŽBENI GLASNIK  

OPĆINE BOL 
 

 

 

 

ODLUKE NAČELNICE 

 

Na temelju članka 14. Zakona o zaštiti od 

požara (NN br.92/10) Programa aktivnosti 

u provedbi posebnih mjera zaštite od požara 

od interesa za Republiku Hrvatsku  u 2022. 

godini (klasa:022-03/21-07/502, 

ur.broj:50301-29/23-22-2) i na temelju 

članka 51 Statuta općine Bol (Službeni 

glasnik općine Bol br.3/21), a na prijedlog 

stožera Civilne zaštite općine Bol, 

načelnica općine Bol dana 28. veljače 

2022.godine donosi: 

 

PLAN MOTRENJA , ČUVANJA I 

OPHODNJE NA OTVORENOM  

PROSTORU ZA KOJE  PRIJETI 

POVEĆANA OPASNOST OD 

NASTAJANJA I ŠIRENJA POŽARA 

NA PODRUČJU OPČINE BOL ZA 

2022. GODINU 

 

1.  MOTRILAČKO-DOJAVNA 

SLUŽBA 

Motrilačko-dojavna služba, u vremenu od 

15. lipnja do 15. rujna 2022. godine, a po 

potrebi i duže organizirat će se na slijedeči 

način: 

 

1.1.Motrilačka postaja “Vidova Gora” 

bit će ustrojena u vremenu od 00-24 sata u 

organizaciji JP “Hrvatske šume”- Šumarija 

Brač i općina Bol će preko DVD-a “Bol” i 

Županijskog centra 112 osigurati stalnu 

vezu sa navedenom osmatračnicom. Veza 

će se organizirati i putem mobilnog telefona 

u suradnji sa JP “Hrvatske šume”- Šumarija 

Brač.  

 

MOBITEL.br. 098 394-185 

 

1.2.Sa motrilačkim postajama “Sv. 

Nikola”, „Zastražišće“ i „Likova Glava“ 

na otoku Hvaru sa koje se vidi područje 

općine Bol i južni dio otoka Brača, a koja 

List izlazi po potrebi                         28.02.2022. godina          Godina XXII- Broj  3/2022 
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će biti ustrojene od strane JP “Hrvatske 

šume”-Šumarija Hvar, općina Bol će preko 

DVD-a Bol i Županijskog centra 112  

osigurati stalnu vezu sa navedenim 

motrilačkom postajom. 

Veza će se osigurati i sa mobilnom 

telefonijom u suradnji sa JP “Hrvatske 

Šume”- Šumarija Hvar te putem radio veze 

na 8. vatrogasnom kanalu.  

 

MOBITEL br.098 393-813 

 

1.3. Motrilačka postaja "INA"u Bolu biti 

će ustrojena u suradnji sa DVD-om "Bol" 

za razdoblje od 1 lipnja do 15 rujna 2022. 

godine i to u vremenu od 07.00 do 24.00 

sata svakodnevno. 

Motritelj će imati stalnu vezu sa dežurnim 

vatrogascem - telefonistom u prostorijama 

DVD-a Bol i to putem telefona i putem 

mobitela. 

 

TELEFON br.635-119,      MOBITEL 

BR. 091 544 05 08  

 

2. SLUŽBA OPHODNJE  

 

Na području spomenika prirode Zlatni 

rat bit će organizirana izviđačko-

preventivna patrola koju će sačinjavati dva 

člana vatrogasne postrojbe DVD-a "Bol" i 

to u vremenu od 9.00 do 18.00 sati kada na 

tom području boravi največi broj kupača, 

posjetitelja i vozila i u vremenu od 22.00 do 

06.00 sati kada na tom području boravi veći 

broj posjetitelja noćnog kluba 585.  

Navedena izviđačko-preventivna patrola 

imat će stalnu vezu sa dežurnim 

vatrogascem-telefonistom u prostorijama 

DVD-a "Bol" i to putem ručne radio-stanice 

i bit će ustrojena u vremenu od 01. lipnja do 

30. rujna 2022. godine, a po potrebi i duže. 

 

2.2 Na ostalom području općine Bol bit će 

organizirano povremeno izviđačko-

preventivno patroliranje dva člana 

vatrogasne postrojbe DVD-a "Bol" i to u 

vremenu od 07.00 do 21.00 sat na navalnim 

vatrogasnim vozilom DVD-a "Bol". 

Navedeno navalno vozilo je opremljeno sa 

radiostanicom i biti će u stalnoj vezi sa 

dežurnim vatrogascem-telefonistom u 

prostorijama DVD-a "Bol". 

 

 

3. ZABRANA NEKONTROLIRANOG I 

NEOVLAŠTENOG PRISTUPA I 

BORAVKA U POJEDINIM 

GRAÐEVINAMA ILI POVRŠINAMA 

OTVORENOG PROSTORA U 

VRIJEME VELIKE OPASNOSTI ZA 

NASTAJANJE I ŠIRENJE POŽARA 

 

3.1 Stav je načelnice općine Bol da takve 

građevine i površine otvorenog prostora na 

podrućju općine Bol, a koje su u vlasništvu 

općine Bol ili općina Bol sa njima 

gospodari i raspolaže, ne postoje.  

 

5.Ovaj Plan stupa na snagu danom 

donošenja a objavit će se u Službenom 

glasniku općine Bol. 
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Klasa: 240-05/22-01/1 

Ur.broj: 2181-18/22-02/04 

Bol, 28. veljače 2022.  

                                                                                           

Načelnica          

Katarina Marčić 

 

 

Na temelju članka 13. i 14. Zakona o zaštiti 

od požara (“Narodne novine" br. 92/10), 

točke III. Programa aktivnosti u provedbi 

posebnih mjera zaštite od požara od 

interesa za Republiku Hrvatsku u 2022. 

godini (KLASA: 022-03/21-07/502, 

URBROJ: 50301-29/23-22-2) i članka 51. 

Statuta općine Bol („Službeni glasnik 

općine Bol", broj 3/21), a na prijedlog 

Stožera civilne zaštite općine Bol, 

načelnica općine Bol dana 28.veljače 2022. 

donosi 

 

PLAN 

operativne provedbe programa 

aktivnosti u provedbi posebnih mjera 

zaštite od požara od interesa za 

Republiku Hrvatsku u 2022. godini na 

području općine Bol 

 

I. 

Ovim Planom se utvrđuju osnovne 

pretpostavke, planiranje i provedba 

preventivne i operativne 

aktivnosti, ustrojavanje i organizacija, 

uporaba vatrogasnih snaga i opreme, 

financiranje, zapovijedanje i nadzor u 

provedbi posebnih mjera na otklanjanju 

opasnosti od nastanka i širenja 

požara na području općine Bol u 2022. 

godini. 

 

II. 

Plan operativne primjene Programa 

aktivnosti u provedbi posebnih mjera 

zaštite od požara od 

interesa za Republiku Hrvatsku u 2022. 

godini na području općine Bol (u nastavku 

teksta: 

Plan) temelji se na Programu kojeg je 

donijela Vlada Republike Hrvatske u dijelu 

koji se odnosi na područje općine Bol kao 

jedinice lokalne samouprave. Ovim se 

Planom vrši privremeno usklađenje svih 

bitnih odrednica i podataka iz Procjene i 

Plana ugroženosti od požara općine Bol 

temeljem iskustava stečenih od njihovog 

donošenja do donošenja ovog Plana 

 

III. 

Vijeće općine Bol donijelo je sljedeće 

relevantne akte: 

- Odluka o prihvačanju procjene rizika od 

velikih nesreća za općinu Bol, klasa: 021-

05/18-01/178, urbroj 2104/02-18-01, od 21. 

svibnja 2018. 

- Odluka o agrotehničkim mjerama, 

mjerama za uređenje i održavanje 

poljoprivrednih rudina i 

mjerama zaštite od požara na 

poljoprivrednom zemljištu na području 

općine Bol (“Službeni 

glasnik općine Bol br. 5/2019.); 

 

Načelnica općine Bol je imenovala Stožer 

civilne zaštite općine Bol dana 25. lipnja 

2021 godine, klasa. 810-01/21-01/10, 

urbroj: 2104/21-02/01. 

 

IV. 
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Na području općine Bol djeluje DVD Bol 

kao nositelj vatrogastva. 

U slučaju požara DVD može angažirati 

dežurnu smjenu, zapovjednika postrojbe a 

prema potrebi i preostali dio postrojbe 

DVD-a. 

U slučaju potrebe, kod većih požara može 

se računati na pomoć DVD-a sa otoka 

Brača, kao najbližih vatrogasnih postrojbi. 

Ako voditelj koji vodi vatrogasnu 

intervenciju ocjeni da raspoloživim 

sredstvima i snagama nije u mogućnosti 

uspješno obaviti intervenciju, o nastaloj 

situaciji odmah putem ZVOC-a 

obavješćuje Županijskog vatrogasnog 

zapovjednika koji preuzima vođenje 

intervencije a koji na prijedlog voditelje 

akcije gašenja donosi odluku o uključivanju 

većeg broja postrojbi. 

 

V. 

U gašenju velikih požara kao zapovjedno 

mjesto kod zapovijedanja i koordinacije 

određuju se prostorije vatrogasnog doma 

DVD-a Bol, a prema potrebi (koordinacija 

rada Stožera civilne zaštite općine Bol) 

mogu se koristiti i prostori općine Bol. 

 

VI. 

Radi omogućavanja normalnog kretanja 

vatrogasnim vozilima po protupožarnim 

cestama i putevima potrebno je izvršiti 

kontrolu prohodnosti što će izvršiti vlasnici 

kategoriziranih protupožarnih cesta, a po 

potrebi će se izvršiti uklanjanje raslinja i 

drugih prepreka na problematičnim 

dijelovima. 

U navedenom smislu potrebno je u suradnji 

s komunalnim redarstvom općine Bol te 

Policijskom upravom Splitsko-

dalmatinskom, Policijskom postajom Brač, 

provjeriti i održavati 

prohodnost za potrebe intervencija 

vatrogasnih vozila na svim prometnicama 

na području Bola i Murvice te odgovarajući 

pristup hidrantskoj mreži. 

 

VII. 

Putem komunalnog redarstva općine Bol 

potrebno je utvrditi postojeća tzv. divlja 

odlagališta otpada i sustavnom kontrolom 

utvrditi eventualni nastanak novih te iste, 

sukladno mogućnostima sanirati. 

 

VIII. 

Općina Bol je osigurala u Proračunu općine 

Bol za 2022. godinu sredstva za 

financiranje rada DVD-a Bol kao nositelja 

vatrogastva na području općine Bol, u 

iznosu od 700.000,00 kuna u okviru 

redovnog financiranja, te 370.000,00 kn za 

nabavku i otplatu novih vatrogasnih 

autocisterni 

 

IX. 

DVD Bol će vršiti pregled vozila, opreme i 

tehnike te pripreme i sanacije odnosno 

otklanjanje nedostataka na istima sa svrhom 

da budu u ispravnom stanju za potrebno 

djelovanje 

tijekom protupožarne sezone. 

 

X. 

Za koordinaciju u akcijama zaštite i 

spašavanja ljudi i dobara na području 

općine Bol u slučaju nastupanja 

elementarnih nepogoda ustrojen je Stožer 

civilne zaštite općine Bol. 

Sjedište Stožera je u prostorijama općinske 

uprave, ili u drugom odgovarajućem 

prostoru koji odredi načelnik Stožera kao 

pričuvni prostor u slučaju nemogućnosti 

rada na navedenoj lokaciji. 
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XI. 

Osoba zadužena za koordinaciju provedbe 

ovog Plana za općinu Bol je načelnica 

općine Bol, koja je ujedno i načelnica 

Stožera civilne zaštite općine Bol. 

 

XII. 

Ovaj Plan stupa na snagu danom donošenja 

a objavit će se u „Službenom glasniku 

općine Bol“. 

 

 

Klasa: 240-05/22-01/1 

Urbroj :2181-18/22-02/02 

Bol, 28. veljače 2022.                      

                               

     

  Načelnica općine Bol 

  Katarina Marčić 

 

 

 

Temeljem članka 12. stavak 3. Zakona o 

zaštiti od požara („Narodne novine“ br. 

92/10) točke III. Programa aktivnosti u 

provedbi posebnih mjera zaštite od požara 

od interesa za Republiku Hrvatsku u 2022. 

godini (KLASA: 022-03/21-07/502, 

URBROJ: 50301-29/23-22-2) i članka 51. 

Statuta općine Bol (,,Službeni glasnik 

općine Bol broj 3/21), a na prijedlog 

Stožera civilne zaštite općine Bol, 

načelnica općine Bol dana 28. veljače 2022. 

donosi 

 

 

 

 

 

 

PLAN  

AKTIVNOG UKLJUČENJA SVIH 

SUBJEKATA ZAŠTITE OD POŽARA 

NA PODRUČJU OPĆINE BOL U 2022. 

GODINI 

 

 

I. 

Ovim planom utvrđuju se svi subjekti 

zaštite od požara na području općine Bol 

koji su uključeni u protupožarnu sezonu 

2022. godine a koji su izvršitelji Plana 

operativne provedbe programa aktivnosti u 

provedbi posebnih mjera zaštite od požara 

od interesa za Republiku Hrvatsku u 2022. 

godini na području općine Bol. 

 

II. 

1. VATROGASNO DRUŠTVO 

Na području općine Bol nema 

profesionalnih vatrogasnih postrojbi već 

djeluje Dobrovoljno 

vatrogasno društvo Bol (U daljnjem tekstu: 

DVD Bol). 

 

Na razini splitsko-dalmatinske županije 

ustrojena je vatrogasna zajednica i 

profesionalna vatrogasna postrojba. 

 

2. ZAPRIMANJE DOJAVE 

Pozivom na broj 193 ili 112. Broj 193 je 

lociran u Županijskom vatrogasnom 

operativnom centru Split (ZVOC) a broj 

112 u Centru 112 Split. Djelatnici 

navedenih centara prema dojavi 

obavještavaju dežurnog u operativnom 

dežurstvu DVD Bol na broj 021 635-582 

koji vrši obavještavanje zapovjednika i 

zavisno o vrsti događaja uzbunjuje se 

operativne vatrogasce. 
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Vatrogasna postrojba DVD-a Bol može se 

obavijestiti i izravno na navedeni broj 

operativnog dežurstva DVD Bol ili na 

telefon Zapovjednika DVD-a 091 5233921. 

 

Intervencijom rukovodi zapovjednik ili 

njegov zamjenik, koji imaju položeni ispit 

za vatrogasca s posebnim ovlastima ili 

odgovornostima. 

 

3. PLANIRANO STANJE 

Redoslijed uključivanja postrojbi u akciju 

gašenja biti će promijenjen i ubrzan po 

broju postrojbi i vatrogasaca u slučajevima 

nekontroliranog ili ubrzanog razvoja 

požara. 

 

SUSTAV UKLJUČIVANJA POSTROJBI U AKCIJU GAŠENJA POŽARA 

 

AKTIVNOST  NAČIN DOJAVE  VATROGASNE SNAGE 

dojava požara u OVC DVD-

a 
telefon/mob. radio veza  

dežurni u operativnom centru 

prima dojavu 

uzbunjivanje dežurne smjene 

DVD-a  
radio veza telefon/mob. 

dežurni uzbunjuje dežurnu 

smjenu i po potrebi 

zapovjednika postrojbe DVD-a 

koje se nalazi u zoni požara i 

aktivira pripadnike do jednog 

odjeljenja (10 vatrogasaca) 

uzbunjivanje smjene u 

pripremi DVD-a  
radio veza telefon/mob. 

u slučaju većeg požara dežurni 

(po procjeni zapovjednika na 

terenu) uzbunjuje smjenu u 

pripremi DVD-a 

uzbunjivanje preostalog 

dijela DVD-a  
radio veza telefon/mob. 

u slučaju požara širih 

razmjera koji na požarnom 

području Grada dežurni (po 

procjeni zapovjednika akcije 

gašenja) uzbunjuje preostali 

dio postrojbe DVD-a 

uzbunjivanje 

DVD-a susjednih općina na 

Braču 

radio veza telefon/mob.  

 

 

Sustav subordinacije i zapovijedanja 

Vatrogasnu intervenciju vodi voditelj 

vatrogasne postrojbe koja je prva počela s 

intervencijom. 

 

Kad na mjesto događaja prva izađe 

dobrovoljna vatrogasna postrojba, voditelj 

te postrojbe vodi 

vatrogasnu intervenciju do dolaska 

zapovjednika operativnog područja Brač, 

nakon čega on preuzima požarište. 
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Ako voditelj koji vodi vatrogasnu 

intervenciju ocijeni da raspoloživim 

sredstvima i snagama nije u mogućnosti 

uspješno obaviti intervenciju, o nastaloj 

situaciji odmah obavješćuje putem ZVOC-

a županijskog vatrogasnog zapovjednika 

koji preuzima vođenje intervencije. 

Odluku o dinamici uključivanja većeg broja 

postrojbi u akciju gašenja donosi županijski 

vatrogasni zapovjednik ili osoba koju on 

ovlasti, a na prijedlog voditelja akcije 

gašenja. 

 

Uključivanje vatrogasnih postrojbi izvan 

područja općine Bol 

Planom zaštite od požara predviđeno je 

uključivanje vatrogasnih snaga izvan 

područja općine Bol za požare širih 

razmjera isključivo na temelju odluke 

Županijskog vatrogasnog zapovjednika ili 

osobe koju on ovlasti a u skladu sa 

županijskim planom zaštite od požara i 

eksplozija. 

 

Uključivanje Šumarije u akciju gašenja 

požara 

Kod šumskih požara i požara otvorenih 

prostora, u akciju gašenja uključuju se 

Šumarija Split - ispostava Brač s 

interventnom ekipom za gašenje požara i 

izradu prosjeka (8 djelatnika). 

 

Uključivanje Hrvatske vojske 

Uključivanje Hrvatske vojske u akciju 

gašenja požara vršiti će se po zahtjevu 

Županijskog vatrogasnog zapovjednika ili 

osobe koju on ovlasti. 

4. UKLJUČIVANJE PODUZEĆA I 

SLUŽBI U AKCIJU GAŠENJA 

 

Distributer električne energije 

Pozivanje dispečera HEP radi isključenja 

dovoda električne energije do objekta ili 

lokacije na 

kojoj se vrši vatrogasna intervencija, izvršit 

će se na zahtjev voditelja vatrogasne 

intervencije. 

 

Uključivanje komunalnih poduzeća 

U slučaju potrebe osiguranja povećanog 

protoka vode ili zatvaranja dovoda vode, 

dežurna služba Vodovoda Brač d.o.o 

uključuje se u akciju gašenja požara. 

Jednako tako se uključuje i općinsko 

komunalno poduzeće Grabov rat d.o.o.. 

 

Osiguranje vozila i mehanizacije 

U slučaju većih požara na otvorenom 

prostoru, potrebno je osigurati teške 

građevinske strojeve radi izrade 

protupožarnih prosjeka i zapreka.  

 

 

NAZIV  OPREMA 

Grabov rat d.o.o. 1 bager, 1 kamion 

Bilić d.o.o. 2 bagera, 2 kamiona 

 

 

 

 

5. LOGISTIKA  
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Opskrba hranom i pićem 

Opskrba gasitelja hranom i pićem osigurava 

se na zahtjev zapovjednika vatrogasnih 

postrojbi s operativnog područja za vrijeme 

velikih vatrogasnih intervencija čije 

trajanje je dulje od 8 sati ili kraće po 

prosudbi zapovjednika, zbog naročitih 

okolnosti pri obavljanju vatrogasnih 

intervencija. 

 

Opskrbu osigurava općina Bol, kao jedinica 

lokalne samouprave na čijem se području 

odvija 

intervencija. Preuzimanje i dopremu hrane 

i pića obavljat će vatrogasne postrojbe na 

način kako 

to odredi zapovjednik intervencije, a u 

dogovoru s odgovornom osobom općine. 

 

Opskrba vodom 

Cijela općina bol ima uređenu vodovodnu 

mrežu u sklopu koje je ustrojena hidrantska 

mreža te su isti u nadležnosti općine Bol. 

Svi hidranti su spojeni na vodovodnu mrežu 

o kojoj skrbi Vodovod Brač d.o.o. 

Dijelovi općine koji nemaju ustrojenu 

vodovodnu, odnosno hidrantsku mrežu, 

opskrbljuju se 

putem cisterni. 

 

Opskrba gorivom 

Čim intervencija u prostoru traje više sati 

dolazi do potrebe za pojedinačnim 

dopunjavanjem gorivom. Sve postrojbe 

moraju imati osigurane pričuve goriva. 

Općina Bol u suradnji s DVD-om Bol 

osigurat će materijalna sredstva i mjesta za 

opskrbu postrojbi gorivom. 

 

 

Smještaj 

Kada se u intervenciju uključuju vatrogasne 

postrojbe iz udaljenih mjesta te kad nije 

moguće 

izvršiti smjenu u nekoliko sati, općina Bol i 

DVD Bol dužni su osigurati prikladan 

smještaj za odmor vatrogasaca.  

 

III. 

Zaštita od požara i vatrogastvo uređeni su 

Zakonom o zaštiti od požara (NN 92/10),  

Zakonom 

o vatrogastvu (NN 125/19) te ostalim 

podzakonskim aktima. 

Sve radnje i postupci koji reguliraju zaštitu 

od požara i vatrogastvo u Republici 

Hrvatskoj a nisu navedene u ovom planu 

biti će regulirane navedenim Zakonima. 

 

IV. 

Ovaj Plan stupa na snagu danom donošenja 

a objavit će se u „Službenom glasniku 

općine Bol“ 

 

 

Klasa:240-05/22-01/1 

Urbroj: 2181-18/22-02/05                                                                                                 

Bol, 28. veljače 2022.                      

                               

     

  Načelnica općine Bol 

   Katarina Marčić 
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STOŽER CIVILNE ZAŠTITE 

 

Na temelju glave 3. točke 6. b) od točke 2) 

Programa aktivnosti u provedbi posebnih 

mjera Zaštite od požara od interesa za 

Republiku Hrvtasku u 2022. godini (klasa: 

022-03/21-07/502, ur.broj:50301-29/23-

22-2), Stožer Civilne zaštite općine Bol 

dana 25. veljače 2022. donosi  

 

FINANCIJSKI PLAN  ZA POŽARNU 

SEZONU 2022. 

 

1. 

Proračunom Općine Bol za 2022. godinu 

predviđena su financijska sredstva kako 

slijedi: 

- DVD Bol:redovne aktivnosti 700.000,00 

kuna 

- DVD Bol: sufinanciranje nabavke novih 

vozila (kredit) 370.000,00 kuna 

- Naknade ostalih troškova (prehrana DVD) 

15.000,00 kuna 

- Crveni križ Brač 50.000,00 kuna 

- HGSS 40.000,00 kuna 

  Ukupno: ……………..1.175.000,00 kuna 

2. 

Ovaj Plan stupa na snagu danom donošenja 

a objavit će se u Službenom glasniku općine 

Bol. 

 

 

Klasa:240-01/22-01/1 

Ur.broj: 2181-18/22-02/6 

Bol, 25. veljače 2022. godine 

 

 

Načelnica Stožera 

Katarina Marčić 

 

Na temelju glave III. Točke 6. b) Podtočke 

5) Programa aktivnosti u provedbi posebnih 

mjera zaštite od požara od interesa za 

Republiku Hrvatsku u 2022. godini 

(KLASA: 022-03/21-07/502, URBROJ: 

50301-29/23-22-2), Stožer civilne zaštite 

općine Bol dana 25. veljače 2022. donosi 

 

POPIS ZAPOVJEDNO-

KOORDINACIJSKIH MJESTA 

 

I. 

 

U slučaju požara na području općine Bol 

određuju se zapovjedno-koordinacijska 

mjesta: 

-  Vatrogasni operativni centar DVD-a Bol,  

- Mikrolokacija ovisno o mjestu događaja 

(opremu kao i komunikacije osigurava 

DVD Bol). 

 

II. 

 

U slučaju nastanka požara otvorenog 

prostora koji može prerasti u veliki požar, 

smjernice za uključenje tijela i pravnih 

osoba u aktivnosti gašenja požara 

otvorenog prostora, daju se sukladno 
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članku 4. Plana intervencija kod velikih 

požara otvorenog prostora na teritoriju 

Republike Hrvatske. 

 

 

Klasa: 240-05/22-01/1 

Urbroj: 2181-18/22-02/3                                                                                                  

Bol, 25. veljače 2022.                                                                     

 

     

   Načelnica stožera 

   Katarina Marčić 

 

Na temelju glave III. točke 6.b) podtočke 1) 

Programa aktivnosti u provedbi posebnih 

mjera zaštite od požara od interesa za 

Republiku Hrvatsku u 2022. godini 

(KLASA: 022-03/21-07/502, URBROJ: 

50301-29/23-22-2) Stožer civilne zaštite 

općine Bol donosi 

 

 

PLAN RADA 

Stožera civilne zaštite općine Bol za 

požarnu sezonu u 2022. godini 

 

 

Red

. 

br. 

Zadatak Nositelj 

provedbe 

zadatka 

Rok 

izvršenja 

zadatka 

Izvršitelj 

zadataka 

 

1. 

Usvajanje Plana rada Stožera 

civilne zaštite općine Bol za 

požarnu sezonu u 2022. godini 

Stožer civilne 

zaštite općine 

Bol 

 

01.03.2022. 

 

Stožer civilne 

zaštite općine Bol 

 

 

2. 

Predlaganje usvajanja Plana  

operativne provedbe programa 

aktivnosti u provedbi posebnih 

mjera zaštite od požara 

od interesa za Republiku 

Hrvatsku u 2022. godini na 

području općine Bol 

 

 

Stožer civilne 

zaštite općine 

Bol 

 

 

 

01.03.2022. 

 

 

Načelnica općine 

Bol 

 

3. 

Predlaganje usvajanja Plana 

aktivnog uključenja svih 

subjekata zaštite od požara na 

području općine Bol 

Stožer civilne 

zaštite općine 

Bol 

 

01.03.2022. 

 

Načelnica općine 

Bol 

 

4. 

Predlaganje usvajanja Plana 

motrenja, čuvanja i ophodnje 

otvorenog prostora i građevina 

za koje prijeti povećana opasnost 

od nastajanja i širenja požara 

Stožer civilne 

zaštite općine 

Bol 

 

01.03.2022. 

 

Načelnica općine 

Bol 

5.  Usvajanje Popisa zapovjedno 

koordinacijskih mjesta za 

koordinaciju gašenja požara 

Stožer civilne 

zaštite općine 

Bol 

01.03.2022. Stožer civilne 

zaštite općine Bol 
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6. Usvajanja Financijskog plana 

sredstava za provođenje zadaća 

tijekom požarne sezone 2022. g. 

Stožer civilne 

zaštite općine 

Bol 

01.03.2022. Stožer civilne 

zaštite općine Bol 

 

 

Klasa:240-05/22-01/1 

Urbroj: 2181-18/02-01/1                                                                                                   

Bol, 28. veljače 2022. 

 

    Načelnica stožera 

    Katarina Marčić 
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RB KAZALO str 

ODLUKE NAČELNICE 

1. PLAN MOTRENJA , ČUVANJA I OPHODNJE NA 

OTVORENOM  PROSTORU ZA KOJE  PRIJETI 

POVEĆANA OPASNOST OD NASTAJANJA I ŠIRENJA 

POŽARA NA PODRUČJU OPČINE BOL ZA 2022. GODINU 

 

1-3 

2. PLAN OPERATIVNE PROVEDBE PROGRAMA 

AKTIVNOSTI U PROVEDBI POSEBNIH MJERA ZAŠTITE 

OD POŽARA OD INTERESA ZA REPUBLIKU HRVATSKU 

U 2022. GODINI NA PODRUČJU OPĆINE BOL 

 

3-5 

3. PLAN AKTIVNOG UKLJUČENJA SVIH SUBJEKATA 

ZAŠTITE OD POŽARA NA PODRUČJU OPĆINE BOL U 

2022. GODINI 

 

5-8 

ODLUKE STOŽERA CIVILNE ZAŠTITE 

4. FINANCIJSKI PLAN  ZA POŽARNU SEZONU 2022. 

 

9 

5. POPIS ZAPOVJEDNO-KOORDINACIJSKIH MJESTA 

 

9-10 

6. PLAN RADA STOŽERA CIVILNE ZAŠTITE OPĆINE BOL 

ZA POŽARNU SEZONU U 2022. GODINI 

 

10-11 

 

 

 

Izdavač: Općina Bol, Županija Splitsko dalmatinska  

Glavni i odgovorni urednik: Katarina Marčić 

Urednik: Stipe Karmelić 

 


